
1 TIL FORSIDEN

Navn:  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Stillingsbetegnelse:  ____________________________________________________________________________________________________________________

CPR-nr.:  _____________________________________________________  Fødselsdato: __________________________________________________________

Adresse:  _______________________________________________________________________________________________________________________________

By: ___________________________________________________________  Land:  __________________________________________________________________

I hvilket land og hvilken by er du født? ________________________________________________________________________________________________

I hvilke(t) land(e) er du statsborger? ___________________________________________________________________________________________________

(BEMÆRK: Hvis du er født i USA, betragtes du som amerikansk statsborger, medmindre du udtrykkeligt har frasagt dig det).

Jeg har frasagt mig amerikansk statsborgerskab    (dokumentation for frasigelse af statsborgerskab skal vedlægges)

Har du skattemæssigt tilhørsforhold til andre lande end DK?    Ja  Nej

(BEMÆRK: Hvis du er amerikansk statsborger, har du skattemæssig tilknytning til USA)

Hvis du svarer JA ovenfor: 
Oplys alle de lande ud over Danmark, som du har skattemæssigt tilhørsforhold til samt TIN-/skatteydernummer.  
(Se forklaring på TIN på næste side)

Hvis dit TIN-/skatteydernummer ikke er tilgængeligt, er det vigtigt at oplyse os om årsagen, som kan være:
A: Landet udsteder ikke TIN-/skatteydernummer.

B: Jeg kan ikke få et TIN-/skatteydernummer i landet – begrund venligst nedenfor.

Land TIN-nummer eller Skatteydernummer

Jeg kan ikke få TIN-/
skatteydernummer, fordi:

A B

Erklæring om skattemæssigt  
tilhørsforholdGældende pr.   
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Danmark indgår i et internationalt samarbejde for at undgå skatteund-
dragelse. Derfor er Nykredit forpligtet til at indberette oplysninger om 
kundernes skattemæssige tilhørsforhold og sende oplysningerne til de 
danske skattemyndigheder. Du kan læse de uddybende forklaringer på 
næste side.
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 Hvis der er sat kryds i B, så begrund venligst her: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jeg er ikke statsborger i eller har et skattemæssigt tilhørsforhold til andre lande end ovennævnte. 

Hvis Nykredit har behov for uddybende oplysninger, kan jeg blive kontaktet om dette.

Jeg forpligter mig til at give Nykredit besked hurtigst muligt, hvis nogle af oplysningerne ovenfor ændrer sig.  

Derefter skal jeg udfylde en ny erklæring.

 _________________________________________  ____________________________________________________________________________________________

Dato Underskrift/Værges navn og underskrift

I OECD samt mellem Danmark og USA 
er der indgået indbyrdes aftaler om at 
udveksle skatterelaterede oplysninger, 
hhv. CRS og FATCA. Aftalerne betyder, 
at finansielle institutter skal indbe-
rette kontohaverens skattemæssige 
tilhørsforhold, indestående mv. til 
SKAT, som  videregiver informationen 
til den relevante skattemyndighed i 
det pågældende land.

Hvad er et TIN-nummer?
Et TIN-nummer er et skatteydernum-
mer, som bruges til at identificere den 
enkelte skatteyder. 

Hvis jeg har et TIN-nummer og/eller 
statsborgerskab i et andet land, 
skal jeg så betale skat til det land?
Det afhænger af de aftaler, som 
Danmark har indgået med landet, 
og landets regler for skattepligt. I de 
fleste tilfælde er du kun skattepligtig til 
det land, hvor du har bopæl, men sær-
lige omstændigheder kan afgøre, at 
du er skattepligtig i mere end ét land. 
Fx hører du i nogle tilfælde automatisk 

skattemæssigt hjemme i det land, 
hvor du er født. Det gælder bl.a. USA. 
Banken rådgiver ikke om, hvilke(t) 
land(e) du er skattepligtig i. Hvis du er 
i tvivl, bør du søge rådgivning hos en 
revisor eller skatteekspert.

Hvem har typisk et TIN-nummer?
Hvis du fx har et sommerhus i 
Sverige, har du typisk også et svensk 
TIN-nummer. Det kan stå trykt på 
opkrævningen af ejendomsskat for 
dit svenske sommerhus. Er du fx tysk 
statsborger, kan nummeret stå i dit 
tyske pas.

Udveksling af oplysninger
Danmark har aftaler om udveksling 
af skatteoplysninger med EU, OECD-
landene og USA. Disse oplysninger 
er fx dine identifikationsoplysninger, 
dit udenlandske TIN-nummer, saldi 
på dine bankkonti og værdien af dine 
depoter. De danske skattemyndig-
heder videregiver oplysninger til det 
relevante land. 

Hvorfor skal jeg skrive, hvilken 
type mit TIN-nummer er?
I nogle lande er der flere forskellige 
typer TIN-numre. I USA kan det fx 
være et Social Security Number (SSN), 
Individual Taxpayer Identification 
Number (ITIN) eller et Employer 
Identification Number (EIN).

Hvad sker der, hvis jeg ikke udfyl-
der ”Erklæring om skattemæssigt 
tilhørsforhold”?
Hvis du ikke udfylder ”Erklæring om 
skattemæssigt tilhørsforhold” med alle 
de krævede oplysninger, er Nykredit 
forpligtet til at registrere dig som 
”nægter” og indrapportere dine oplys-
ninger til SKAT. Derefter videregiver 
SKAT dine oplysninger til det relevante 
land på samme måde, som hvis du var 
skattepligtig der.

Hvor kan jeg få hjælp?
På +45 70 10 90 00.

Forklaring og hjælp
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Eksempler på skatteidentifikationsnumre

Land Skatteidentifikationsnummer (format) Type af skatteidentifikationsnummer

Sverige ååmmddTTTT (år, måned, dag og fire tal) Svensk personnummer (der findes kun én type)

Norge
Danmark

ååmmddTTTTT (år, måned, dag og fem tal) 
ddmmåååå-TTTT

Norsk personnummer (der findes kun én type) 
Dansk personnummer (CPR-nr.)

USA TTT-TT-TTTT (tre tal – to tal – fire tal)
SSN (Social Security Number) 
ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) 
PTIN (Preparer Tax Identificaion Number)

 Spanien BTTTTTTTB (1 bogstav – 7 tal – 1 bogstav) 
TTTTTTTTB (8 tal – 1 bogstav)

NIE (Número de Identidad de Extranjero) for 
ikke-spanske statsborgere 
DNI (Documento Nacional de Identidad) for 
spanske statsborgere

Frankrig TIN fremgår af: Taxe d’Habitation, Taxe Foncière 
og No Fiscal Déclarant

Du kan læse mere om TIN på OECD’s hjemmeside: 
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/ 

Definitioner

FACTA
FATCA er en forkortelse for en amerikansk lovgivning - "Foreign Account Tax Compliance Act" - som det 
Folketinget har valgt at efterleve. FATCA har til formål at identificere personer, der er skattepligtige i USA, men 
har en finansiel konto i et finansielt institut uden for USA.

CRS CRS står for "Common Reporting Standard". Regelsættet er udarbejdet af OECD, og de lande, der er tisluttet 
CRS, udveksler oplysninger om finansielle konti.

TIN TIN står for Tax Identification Number. Det er et unikt nummer, som identificerer dig over for 
skattemyndighederne.

Skattepligtigt tilhørsforhold til USA

Du har et skattemæssigt tilhørsforhold til USA, hvis du har amerikansk statsborgerskab, bor i USA, har 
fast ejendom i USA eller har en gyldig arbejdstilladelse i USA. Vær opmærksom på, at du automatisk har 
amerikansk statsborgerskab, hvis du er født i USA eller har arvet statsborgerskabet fra en af dine forældre - 
medmindre du aktivt har frasagt dig det.

Skattemæssigt tilhørsforhold
Skattemæssigt tilhørsforhold er en betegnelse for, hvilket land man skattemæssigt ”tilhører”. Dvs., hvilket land 
der har ret til at beskatte dig. Du kan godt have skattemæssigt tilhørsforhold i mere end ét land, hvis du fx ejer 
fast ejendom i et andet land.
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